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nr. 176 115 van 11 oktober 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 2016 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

31 mei 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

F. LANDUYT en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op X te Banjul, Gambia. U bent

van Wolof afkomst en u bent moslim. U bent geboren in Banjul maar bent opgegroeid in Old Jeswang

waar u samen met uw vader en uw stiefmoeder woonde. Uw moeder heeft u nooit gekend. Zij overleed

toen u nog erg jong was. U liep school in Banjul maar ging vaak langs bij uw vader die een eigen garage

had waar ook uw oom werkte. In 2010, op het einde van het jaar, was uw vader in Senegal om auto-

onderdelen te gaan kopen. Hij zei dat er een cadeau voor u wachtte in zijn slaapkamer.
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Bij het binnentreden van de slaapkamer betrapte u echter uw stiefmoeder en uw oom samen in bed. Uw

oom bedreigde u en zei dat u stil moest houden wat u net gezien had. De spanning tussen u en uw oom

nam toe, maar ook de relatie tussen uw vader en uw oom verslechterde in de periode nadien. Na uw

middelbare studies begon u een opleiding aan het Technical Training Institute (TTI) die drie jaar zou

duren. Na deze technische opleiding ging u aan de slag in de garage van uw vader waar ook uw

oom nog steeds werkte. Vanaf 2014 nam u er de touwtjes wat in handen op de werkvloer. Op 10 mei

2015 kwam uw vader om het leven bij een auto-ongeluk. Het was uw oom die u van dit trieste nieuws op

de hoogte bracht. In de rouwperiode na het overlijden van uw vader maakte u kennis met Mbilip, die de

financiën van uw vader regelde. In juni 2015 stopte u met werken in de garage, onder meer omdat het

niet klikte tussen u en uw oom. Ook uw stiefmoeder, die bij de Gambiaanse politie werkte, was steeds

meer aanwezig in de garage. U regelde met Mbilip dat u de wagen van uw vader mocht gebruiken als

taxi om op die manier wat geld te verdienen.

Op 25 juli 2015 viel de politie in uw woning binnen. U was de avond ervoor uitgegaan met een vriend die

nadien de nacht bij u had doorgebracht. Naast de politieagenten waren ook uw stiefmoeder en oom

aanwezig tijdens uw arrestatie. Ze betichtten u van homoseksuele activiteiten. U en uw vriend werden

meegenomen naar het politiekantoor van Old Jeswang en nadien naar dat van Banjul. De volgende dag

werden jullie overgebracht naar de gevangenis van Old Jeswang waar u opgesloten zou blijven tot 30

januari 2016. Mbilip kwam u in deze periode regelmatig bezoeken. Het was ook hij die een advocaat

voor u zocht. Uw zaak zou op 19 februari 2016 voor de rechtbank komen. Op 30 januari 2016 werd u

echter vrijgelaten door een bewaker. Mbilip had iets kunnen regelen met deze bewaker. Met een auto

werd u naar een voor u onbekende plaats gebracht. U zag Mbilip er kort. Hij zei dat u het land moest

verlaten en dat hij u hierbij zou helpen. De volgende dag werd u naar de Yundum luchthaven gebracht

in Banjul waar u het vliegtuig richting Brussel nam. In België vroeg u asiel aan op 9 februari 2016 bij de

bevoegde asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde

vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het

lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in

aanmerking kan worden genomen.

U verklaart tijdens het gehoor voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

dat u Gambia verlaten heeft omdat u vreest vervolgd te worden door de Gambiaanse autoriteiten

omwille van onterecht geuite beschuldigingen van homoseksuele activiteiten tegen uw persoon.

Vooreerst kunnen vragen gesteld worden bij de vermeende oorzaak van de door u

aangehaalde onterechte beschuldigingen die tegen u geuit zouden zijn. Tijdens het gehoor

verklaart u immers dat de politie op een zaterdagochtend – op 25 juli 2015 – bij u binnenviel terwijl u en

een vriend aan het slapen waren (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U voegt eraan toe dat samen met de

agenten ook uw stiefmoeder en uw oom aanwezig waren tijdens deze inval waarbij u beticht werd van

homoseksuele activiteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). Tijdens het gehoor verklaart u meermaals

dat u vermoedt dat uw stiefmoeder en uw oom achter deze valse beschuldigingen zaten; zij zouden u in

de val gelokt hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). U geeft tijdens het gehoor immers aan dat u

hoegenaamd niet homoseksueel bent en dat het om een uit de lucht gegrepen beschuldiging ging (zie

gehoorverslag CGVS, p.9). U verklaart ook dat u en uw vriend gewoon aan het slapen waren en dat er

geen sprake was van een aanwijzing van homoseksuele activiteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U

verklaart tijdens het gehoor immers dat jullie gewoon aan het slapen waren en dat jullie niets ‘fout’

deden (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Van een betrapping op heterdaad was bijgevolg geen sprake.

Wanneer u dan gevraagd wordt waarom u valselijk beschuldigd werd door de politiediensten, antwoordt

u meermaals dat uw stiefmoeder en uw oom achter deze onterechte beschuldigingen zaten (zie

gehoorverslag CGVS, p.8 en p.10). Tijdens het gehoor wordt u meerdere keren gevraagd of er een

directe aanleiding was die dit gedrag van uw stiefmoeder en uw oom zou kunnen hebben uitgelokt (zie

gehoorverslag CGVS, p.10-11). U verklaart dat u vermoedt dat het te maken heeft met een incident dat

zich afgespeeld heeft in 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Op oudejaarsavond zou u uw

stiefmoeder en uw oom betrapt hebben in de slaapkamer van uw vader (zie gehoorverslag CGVS,

p.10). Uw oom zou u op dat moment bedreigd hebben, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor, opdat

u zou verzwijgen wat u net gezien had (zie gehoorverslag CGVS, p.10-11). Nadien zou de relatie tussen

u en uw oom, en tussen uw vader en uw oom, verslechterd zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U legt

de basis van de tegen u geuite beschuldigingen in 2015 bij een incident dat zich in 2010 zou hebben

afgespeeld. Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat het vreemd is dat uw oom en uw

stiefmoeder zich vijf jaar na datum zouden ‘wreken’ door u valselijk te beschuldigingen van

homoseksuele activiteiten.
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Wanneer u gevraagd wordt of er recenter een meer directe aanleiding zou kunnen hebben

plaatsgevonden, antwoordt u dat u na de dood van uw vader niet meer in de garage werkte, onder meer

omdat het niet klikte met uw oom (zie gehoorverslag CGVS, p.4). De directe aanleiding hiervoor was

volgens u een banale ruzie over een niet correct uitgevoerde herstelling van een wagen (zie

gehoorverslag CGVS, p.4). Nadat u stopte met werken in de garage, werkte u als taxichauffeur met de

wagen van uw vader (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of er ruzie was geweest met uw oom of

stiefmoeder over geld of over de erfenis van uw vader na diens overlijden, antwoordt u van niet (zie

gehoorverslag CGVS, p.10 en p.11). Wanneer u vervolgens ter bevestiging gevraagd wordt of u de

valse beschuldiging linkt aan het incident uit 2010, antwoordt u dat u vermoedt van wel (zie

gehoorverslag CGVS, p.12). Het komt echter niet overtuigend over dat u de verklaring van de tegen u

geuite beschuldigingen in verband brengt met een incident dat zich vijf jaar eerder heeft afgespeeld, en

dat u geen directe aanleiding naar voren kan brengen voor de beweerde tegen u geuite

beschuldigingen. U laat op een gegeven moment tijdens het gehoor wel vallen dat u de garage

wou overnemen van uw vader (zie gehoorverslag CGVS, p.12) maar verklaart anderzijds dat er nooit

een discussie of ruzie is geweest over de erfenis van uw vader met uw oom of uw stiefmoeder. De door

u aangehaalde valse beschuldigingen zijn toch in die mate ernstig dat redelijkerwijze kan

verwacht worden dat u verder komt dan veronderstellingen over de aanleiding ervan. U vermoedt

dat het incident, daterend uit 2010, waarbij u uw stiefmoeder en oom zou betrapt hebben, aan de basis

ligt van uw uiteindelijke problemen met de Gambiaanse autoriteiten. Zoals gezegd komt het niet

aannemelijk over dat u uw problemen met de Gambiaanse autoriteiten linkt aan een incident dat zich vijf

jaar geleden heeft afgespeeld. De door u naar voorgebrachte onterechte, maar ook ongefundeerde,

beschuldigingen zijn immers in die mate zwaarwichtig – in de Gambiaanse context – dat redelijkerwijze

meer verwacht mag worden van uw persoon dan loutere veronderstellingen naar voren te brengen over

de oorzaak of aanleiding ervan.

Bovendien kunnen bij het door u aangehaalde incident uit 2010 – waarbij u uw oom en stiefmoeder zou

hebben betrapt – en dat u zoals gezegd linkt aan de door u beweerde problemen met de Gambiaanse

autoriteiten – volgende bedenkingen gemaakt worden. Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart u

dat u uw stiefmoeder en oom betrapt had op oudejaarsavond in 2010, en dat u hierover een of twee

weken later alles tegen uw vader zou hebben verteld – ondanks de bedreigingen aan uw adres van uw

oom (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Gevraagd hoe uw vader dan reageerde, geeft u aan dat hij

verrast was, maar dat hij tegen u gezegd zou hebben dat u zich geen zorgen moest maken (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Uw oom zou u immers bedreigd hebben nadat u hem betrapt had (zie

gehoorverslag CGVS, p.10-11). Gevraagd of uw vader ooit tegen uw oom zou hebben gezegd dat u het

toch tegen uw vader verteld had, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.11).

Het is echter ten eerste vreemd dat u tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde dat u niets durfde te vertellen tegen uw vader over de betrapping van uw stiefmoeder en uw

oom (zie vragenlijst CGVS, dd.4 maart 2016, p.1). Ten tweede verklaart u verder voor het CGVS dat u

geen idee heeft of uw vader uw oom ooit aangesproken zou hebben over de vermeende betrapping op

oudejaarsavond. Ook weet u niet of uw vader uw stiefmoeder hierover zou hebben aangesproken (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd wat dan de onmiddellijke gevolgen waren van dit incident,

antwoordt u gewoon dat de relatie tussen u en uw oom verslechterde, maar dat uw oom wel gewoon

aan de slag bleef in de garage van uw vader. Ook uw stiefmoeder en vader bleven gewoon samen (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Bijgevolg is het des te opmerkelijker dat uw stiefmoeder en uw oom

zich vijf jaar later wel op dergelijke drastische manier tegen u zouden keren door u te laten

arresteren op (onterechte) verdenking van homoseksuele activiteiten.

Over een ander belangrijk aspect in uw asielrelaas – met name de beweerde rol van uw stiefmoeder –

bent u evenmin overtuigend. U haalt tijdens het gehoor immers aan dat uw stiefmoeder een

politieagente was en dat zij tevens aanwezig was tijdens uw beweerde arrestatie (zie gehoorverslag

CGVS, p.10-12). Aangezien u en uw vriend niet op heterdaad betrapt werden, en er in feite geen directe

aanleiding was voor jullie arrestatie, aangezien jullie gewoon aan het slapen waren, aldus uw

verklaringen, dicht u zoals gezegd de verantwoordelijkheid voor uw arrestatie toe aan uw stiefmoeder.

Haar functie als politieagente zou hierbij geen onbelangrijke rol hebben gespeeld. Echter, wanneer u

vragen gesteld worden over uw stiefmoeder en haar rol en functie binnen de Gambiaanse politie weet u

hoegenaamd niet te overtuigen. Wanneer u gevraagd wordt iets meer te vertellen over uw stiefmoeder

en haar rol binnen de politie, komt u niet verder dan te stellen dat ze voor de politie werkt en dat ze een

‘officer’ is (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd sinds wanneer ze bij de politie werkt, verklaart u

dat u haar altijd zo gekend heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Vervolgens gevraagd binnen welke

eenheid of binnen welk departement ze werkt, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). U weet evenmin waar ze werkt, niet op welke plaats, noch in welk politiekantoor (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd waar ze in het verleden heeft gewerkt, op welke plaatsen, moet

u alweer het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.13).
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Tevens moet u het antwoord schuldig blijven op de vraag welke functie of welke rang ze bekleedt (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). Wanneer u er op gewezen wordt dat jullie toch samenwoonden, antwoordt

u dat jullie relatie niet zo goed was (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Maar zelfs op een

eenvoudige vraag over haar werkplaats – en of ze dan in Old Jeswang zelf werkte – kan u niet

antwoorden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Evenmin kent u enige collega’s van uw stiefmoeder (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). U komt met andere woorden niet verder dan de loutere verklaring dat uw

stiefmoeder bij de politie werkte. Verder kan u geen enkel detail geven over haar vermeende rol binnen

de Gambiaanse politie, wat hoegenaamd niet overtuigend overkomt, aangezien de functie van uw

stiefmoeder toch geen onbelangrijke rol zou hebben gespeeld bij uw vermeende arrestatie en de tegen

u onterecht geuite beschuldigingen. Ook wat dit niet onbelangrijk aspect van uw asielrelaas betreft,

weet u bijgevolg niet te overtuigen.

Voorts weet u evenmin te overtuigen over uw beweerde gevangenisperiode, meer bepaald over

uw beweerde vrijlating, en over Mbilip, de man die u hierbij geholpen zou hebben. U verklaart

tijdens het gehoor meermaals dat Mbilip, die de financiële belangen van uw vader behartigde, u dikwijls

kwam bezoeken in de gevangenis van Old Jeswang (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U had hem

ontmoet na het overlijden van uw vader, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor, tijdens of na de

begrafenis. Deze Mbilip zou onder meer een advocaat voor u geregeld hebben, aldus uw verklaringen

(zie gehoorverslag CGVS, p.14). Gevraagd naar de naam van de advocaat, moet u echter het antwoord

schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U weet enkel te vertellen dat deze advocaat gezegd

zou hebben dat er geen hoop voor u was – wat enigszins vreemd is aangezien de beschuldiging tegen

uw persoon onterecht was – en dat u het land moest verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15). U

verklaart dat het uiteindelijk Mbilip was die u vrij zou hebben gekregen door ‘iets’ met een bewaker te

regelen. Gevraagd of Mbilip u vertelde hoe hij erin geslaagd was u vrij te krijgen, antwoordt u van niet

(zie gehoorverslag CGVS, p.15). U komt niet verder dan te stellen dat een bewaker u kwam halen en

u naar buiten leidde (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd wie die bewaker was, antwoordt u dat u

het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U voegt er enkel aan toe dat u ‘denkt’ dat Mbilip iets met

de bewaker zou geregeld hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Ook hier is het vreemd dat u niet

meer kan vertellen over de manier waarop Mbilip u vrij zou hebben gekregen aangezien u na uw

vrijlating Mbilip nog ontmoet zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Ook uw kennis over deze

Mbilip is overigens weinig overtuigend te noemen. Gevraagd naar de volledige naam van deze man,

verklaart u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Ook wanneer u gevraagd wordt naar zijn

woonplaats, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Na uw beweerde

vrijlating, geeft u verder aan geen idee te hebben naar waar u gebracht werd (zie gehoorverslag CGVS,

p.16). U komt niet verder dan te stellen dat u naar een compound werd gebracht en dat u de volgende

dag naar de luchthaven werd gebracht (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Na uw vertrek uit Gambia zou u

ook geen enkel contact meer hebben gehad met Mbilip, aldus uw verklaringen, hoewel hij toch de man

is die uit de nood zou hebben geholpen (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Tot slot geeft u ook aan dat uw

zaak voor de rechtbank zou verschijnen op 19 februari 2016 (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Ook nu

weer moet u het antwoord schuldig blijven op de vraag voor welke rechtbank u zou moeten verschijnen

(zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd op welke wijze u vernam dat u voor de rechtbank moest

verschijnen op voormelde datum, antwoordt u dat Mbilip u het vertelde (zie gehoorverslag CGVS, p.16).

Gevraagd hoe hij hiervan op de hoogte was, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS,

p.16). De vraag of het geen optie was om u te verdedigen voor de rechtbank aangezien u onschuldig

was, wordt u eveneens gesteld, waarop u antwoordt dat dit geen optie was omdat u slecht behandeld

werd (zie gehoorverslag CGVS, p.16). In ieder geval zijn uw verklaringen over uw vermeende

vrijlating uit de gevangenis, alsook over de man die u hierbij geholpen zou hebben, in die mate

weinig overtuigend dat ze de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnen.

Voorts blijkt u evenmin goed op de hoogte te zijn over de mogelijke gevolgen van een eventuele

vervolging en veroordeling door de Gambiaanse rechterlijke instanties in het kader van de tegen u

onterecht geuite beschuldigingen (van homoseksuele activiteiten). Gevraagd welke straf u zou riskeren

in geval van een mogelijke veroordeling – waarvoor u toch vreesde aangezien u besloot het land te

verlaten – antwoordt u dat u de dood riskeert, of een levenslange gevangenisstraf (zie gehoorverslag

CGVS, p.17). U voegt eraan toe dat u het nieuws niet volgt en dat u eigenlijk niet op de hoogte bent van

mogelijke straffen (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Van iemand die beweert zijn land ontvlucht te zijn

omdat hij vreest (onterecht) veroordeeld te worden door de autoriteiten in zijn land en een advocaat ter

beschikking gesteld kreeg, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat deze persoon weet welke

straffen hij mogelijks riskeerde in zijn land van herkomst indien het tot een veroordeling zou zijn

gekomen. Wanneer u bovendien gevraagd wordt hoe het staat met uw zaak, en of u nog nieuws heeft

vanuit Gambia sinds u in België bent over uw rechtszaak, via uw nicht Fatoumata, met wie u

nog contact heeft, komt u niet verder dan te stellen dat u nog steeds gezocht wordt (zie gehoorverslag

CGVS, p.16).
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Tot slot weet u evenmin wat er met uw vriend gebeurd zou zijn, die samen met u gearresteerd zou zijn

in uw woning (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Dergelijke onwetendheden over de mogelijke

gevolgen van de tegen u geuite beschuldigingen, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas in het geheel. Redelijkerwijze mag toch verwacht worden dat u beter op de hoogte zou

zijn over de mogelijke gevolgen van de door u ingeroepen vrees die u tot de drastische beslissing

hebben genoopt uw land van herkomst te verlaten. U legt tot slot enkele documenten neer voor het

CGVS die vooral uw identiteit lijken te staven, maar niet de door u naar voren gebrachte problemen in

uw land van herkomst. Zo legt u uw rijbewijs, alsook uw ‘social security card’ neer, die uw identiteit

zouden kunnen bevestigen. U legt verder ook een ‘offer of appointment’ neer (dd. 2 januari 2014). Dit

document bevestigt dat u aan de slag kon in de garage ‘Madina Automotive Nyang’s Solution’ waarvan

uw vader eigenaar was, maar dit gegeven wordt in bovenstaande beslissing niet in twijfel getrokken.

U legt verder enkele foto’s van uw voet neer die moeten aantonen dat u mishandeld werd tijdens uw

periode in de gevangenis. Deze door u neergelegde foto’s zeggen uiteraard niets over de oorzaak van

enig mogelijk opgelopen verwondingen aan uw voet. Ook ontbreekt een eventueel medisch attest dat

eventuele medische problemen zou kunnen bevestigen. U legt verder ook heel wat foto’s neer van u en

uw familieleden, genomen in de garage van uw vader of tijdens andere aangelegenheden in Gambia.

Ook deze foto’s veranderen niets aan de hierboven gemaakte pertinente vaststellingen. Deze foto’s

vormen enkel een aanwijzing voor het feit dat uw vader een garage had, maar zeggen niets over

eventuele persoonlijke problemen die u in Gambia gekend zou hebben. Hetzelfde geldt voor de door u

neergelegde opleidingsattesten (van de door u gevolgde opleiding aan het ‘Gambia Technical Training

Institute - TTI’), alsook voor de door u overhandigde loonstaten. Deze tonen enkel aan dat u een

opleiding heeft gevolg aan het TTI, en dat u hierna werkzaam was binnen de garage van uw vader.

De door u neergelegde documenten bevestigen bijgevolg enkel uw identiteit, maar wijzigen niets aan de

hierboven gemaakte vaststellingen, die de door u aangehaalde problemen in uw land van herkomst

ernstig ondermijnen.

Voorgaande vaststellingen leiden er bijgevolg toe te kunnen stellen dat uw verklaringen over de

tegen u vermeende onterecht geuite beschuldigingen enerzijds louter gebaseerd zijn op

veronderstellingen, en anderzijds hoegenaamd niet overtuigend zijn, zodat de door u

aangehaalde problemen met de Gambiaanse autoriteiten als ongeloofwaardig bestempeld

kunnen worden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in

aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van

oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van

de subsidiaire bescherming zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3 en 57/6 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en

“het beginsel van behoorlijk bestuur”.

Hij geeft een algemene uiteenzetting omtrent de inhoud van de motiveringsplicht en het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951.

Verzoeker stelt in zijn hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in voormeld Verdrag of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te hebben gemaakt. Vervolgens citeert hij enkele passages uit het gehoorverslag van het

CGVS.

Volgens verzoeker is het geen toeval dat zijn stiefmoeder en zijn oom hem na vijf jaar plots vals

beschuldigden van homoseksuele praktijken. Verzoekers vader overleed op 10 mei 2015 en verzoeker

was de enige erfgenaam. Door hun beschuldiging en verzoekers arrestatie hadden zijn oom en zijn

stiefmoeder vrij spel om hun relatie uit te bouwen en zijn erfenis in te pikken. Verzoeker gaf aan dat er

voorheen geen ruzie was met zijn oom of stiefmoeder.
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Deze hielden de schijn echter hoog om hem in de val te lokken. Dit wordt bevestigd door de verklaring

van verzoeker tijdens het gehoor dat hij de garage zou overnemen van zijn vader. Daardoor werd hij

gevaarlijk voor zijn oom en zijn stiefmoeder.

Verzoeker heeft na het bekomen van de bestreden beslissing gepoogd om meer informatie te bekomen.

Mbilip kon hij niet bereiken. Verzoekers nicht kon wel via een bevriend politieman het politiedossier

kopiëren en doorspelen. Dit dossier toont de problemen aan.

Verzoeker verwijst naar de verklaringen die hij bij het CGVS aflegde over de rol van zijn stiefmoeder.

Tevens wijst hij op de verklaringen die deze stiefmoeder aflegde blijkens het politiedossier. Zij

verklaarde verzoeker betrapt te hebben. Dat verzoeker de rol van zijn stiefmoeder binnen de politie niet

zo goed kent, is niet relevant. Verzoeker herhaalt zijn eerdere verklaringen dat hij wel wist dat zij voor de

politie werkt en ‘officer’ is, dat hij haar altijd zo kende en dat hun relatie niet zo goed was.

Verzoeker wist inderdaad weinig over zijn gevangenisperiode en vrijlating. Dit komt doordat deze door

Mbilip werden geregeld en hij over deze persoon vooraf niets wist. Verzoeker wist de naam van de

advocaat niet en trachtte deze advocaat en Mbilip sedert het gehoor zonder succes te bereiken.

2.1.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de schending van artikelen 48/3, 48/4 en 57/6

van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 en “het beginsel van behoorlijk bestuur”.

Het CGVS stelt volgens hem ten onrechte dat er geen subsidiaire beschermingsstatus moet worden

toegekend. Vervolgens verwijst hij naar algemene situatie omtrent de behandeling van homoseksuelen

in zijn land van herkomst. Schuldig of niet, zal hij slachtoffer worden van de homofobe wet in zijn land

die homoseksuele daden strafbaar stelt.

2.1.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog een politiedossier bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3).

2.2.1. De twee door verzoeker aangevoerde middelen worden omwille van hun onderlinge

verwevenheid samen behandeld.

2.2.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker duidt niet op welk beginsel hij doelt

waar hij zich beroept op de schending van “het beginsel van behoorlijk bestuur”. Evenmin duidt hij op

welke wijze dit beginsel zou zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. Verzoeker laat eveneens na te duiden welke bepaling van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet

hij geschonden acht en geeft evenmin aan op welke wijze dit zou zijn geschied. Hoe het eerste lid van

voormeld artikel geschonden zou zijn kan niet worden ingezien daar artikel 57/6, eerste lid, 1° de

commissaris-generaal de bevoegdheid verleent de bestreden beslissing te nemen. Het derde lid is in

casu niet van toepassing daar de bestreden beslissing geen beslissing betreft zoals bedoeld in artikel

57/6, eerste lid, 2°.

De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid van de vreemdelingenwet, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing, die in

duidelijke bewoordingen in deze beslissing zijn opgenomen en hierin op eenvoudige wijze kunnen

worden gelezen, kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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2.2.5. Verzoeker baseert onderhavige asielaanvraag op het gegeven dat hij er door zijn stiefmoeder en

zijn oom valselijk van werd beschuldigd homoseksuele daden te hebben gesteld en werd gearresteerd.

Verzoeker maakt de oorzaak van deze valse beschuldiging echter geheel niet aannemelijk. In deze

wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vooreerst kunnen vragen gesteld worden bij de vermeende oorzaak van de door u

aangehaalde onterechte beschuldigingen die tegen u geuit zouden zijn. Tijdens het gehoor

verklaart u immers dat de politie op een zaterdagochtend – op 25 juli 2015 – bij u binnenviel terwijl u en

een vriend aan het slapen waren (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U voegt eraan toe dat samen met de

agenten ook uw stiefmoeder en uw oom aanwezig waren tijdens deze inval waarbij u beticht werd van

homoseksuele activiteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). Tijdens het gehoor verklaart u meermaals

dat u vermoedt dat uw stiefmoeder en uw oom achter deze valse beschuldigingen zaten; zij zouden u in

de val gelokt hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). U geeft tijdens het gehoor immers aan dat u

hoegenaamd niet homoseksueel bent en dat het om een uit de lucht gegrepen beschuldiging ging (zie

gehoorverslag CGVS, p.9). U verklaart ook dat u en uw vriend gewoon aan het slapen waren en dat er

geen sprake was van een aanwijzing van homoseksuele activiteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U

verklaart tijdens het gehoor immers dat jullie gewoon aan het slapen waren en dat jullie niets ‘fout’

deden (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Van een betrapping op heterdaad was bijgevolg geen sprake.

Wanneer u dan gevraagd wordt waarom u valselijk beschuldigd werd door de politiediensten, antwoordt

u meermaals dat uw stiefmoeder en uw oom achter deze onterechte beschuldigingen zaten (zie

gehoorverslag CGVS, p.8 en p.10). Tijdens het gehoor wordt u meerdere keren gevraagd of er een

directe aanleiding was die dit gedrag van uw stiefmoeder en uw oom zou kunnen hebben uitgelokt (zie

gehoorverslag CGVS, p.10-11). U verklaart dat u vermoedt dat het te maken heeft met een incident dat

zich afgespeeld heeft in 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Op oudejaarsavond zou u uw

stiefmoeder en uw oom betrapt hebben in de slaapkamer van uw vader (zie gehoorverslag CGVS,

p.10). Uw oom zou u op dat moment bedreigd hebben, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor, opdat

u zou verzwijgen wat u net gezien had (zie gehoorverslag CGVS, p.10-11). Nadien zou de relatie tussen

u en uw oom, en tussen uw vader en uw oom, verslechterd zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U legt

de basis van de tegen u geuite beschuldigingen in 2015 bij een incident dat zich in 2010 zou hebben

afgespeeld. Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat het vreemd is dat uw oom en uw

stiefmoeder zich vijf jaar na datum zouden ‘wreken’ door u valselijk te beschuldigingen van

homoseksuele activiteiten. Wanneer u gevraagd wordt of er recenter een meer directe aanleiding zou

kunnen hebben plaatsgevonden, antwoordt u dat u na de dood van uw vader niet meer in de garage

werkte, onder meer omdat het niet klikte met uw oom (zie gehoorverslag CGVS, p.4). De

directe aanleiding hiervoor was volgens u een banale ruzie over een niet correct uitgevoerde herstelling

van een wagen (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Nadat u stopte met werken in de garage, werkte u als

taxichauffeur met de wagen van uw vader (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of er ruzie was

geweest met uw oom of stiefmoeder over geld of over de erfenis van uw vader na diens overlijden,

antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.10 en p.11). Wanneer u vervolgens ter bevestiging

gevraagd wordt of u de valse beschuldiging linkt aan het incident uit 2010, antwoordt u dat u vermoedt

van wel (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Het komt echter niet overtuigend over dat u de verklaring van

de tegen u geuite beschuldigingen in verband brengt met een incident dat zich vijf jaar eerder heeft

afgespeeld, en dat u geen directe aanleiding naar voren kan brengen voor de beweerde tegen u geuite

beschuldigingen. U laat op een gegeven moment tijdens het gehoor wel vallen dat u de garage

wou overnemen van uw vader (zie gehoorverslag CGVS, p.12) maar verklaart anderzijds dat er nooit

een discussie of ruzie is geweest over de erfenis van uw vader met uw oom of uw stiefmoeder. De door

u aangehaalde valse beschuldigingen zijn toch in die mate ernstig dat redelijkerwijze kan

verwacht worden dat u verder komt dan veronderstellingen over de aanleiding ervan. U vermoedt

dat het incident, daterend uit 2010, waarbij u uw stiefmoeder en oom zou betrapt hebben, aan de basis

ligt van uw uiteindelijke problemen met de Gambiaanse autoriteiten. Zoals gezegd komt het niet

aannemelijk over dat u uw problemen met de Gambiaanse autoriteiten linkt aan een incident dat zich vijf

jaar geleden heeft afgespeeld. De door u naar voorgebrachte onterechte, maar ook ongefundeerde,

beschuldigingen zijn immers in die mate zwaarwichtig – in de Gambiaanse context – dat redelijkerwijze

meer verwacht mag worden van uw persoon dan loutere veronderstellingen naar voren te brengen over

de oorzaak of aanleiding ervan.

Bovendien kunnen bij het door u aangehaalde incident uit 2010 – waarbij u uw oom en stiefmoeder zou

hebben betrapt – en dat u zoals gezegd linkt aan de door u beweerde problemen met de Gambiaanse

autoriteiten – volgende bedenkingen gemaakt worden. Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart u

dat u uw stiefmoeder en oom betrapt had op oudejaarsavond in 2010, en dat u hierover een of twee

weken later alles tegen uw vader zou hebben verteld – ondanks de bedreigingen aan uw adres van uw

oom (zie gehoorverslag CGVS, p.10).
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Gevraagd hoe uw vader dan reageerde, geeft u aan dat hij verrast was, maar dat hij tegen u gezegd zou

hebben dat u zich geen zorgen moest maken (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Uw oom zou u immers

bedreigd hebben nadat u hem betrapt had (zie gehoorverslag CGVS, p.10-11). Gevraagd of uw vader

ooit tegen uw oom zou hebben gezegd dat u het toch tegen uw vader verteld had, moet u het antwoord

schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het is echter ten eerste vreemd dat u tijdens uw

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat u niets durfde te vertellen tegen uw vader

over de betrapping van uw stiefmoeder en uw oom (zie vragenlijst CGVS, dd.4 maart 2016, p.1). Ten

tweede verklaart u verder voor het CGVS dat u geen idee heeft of uw vader uw oom ooit aangesproken

zou hebben over de vermeende betrapping op oudejaarsavond. Ook weet u niet of uw vader uw

stiefmoeder hierover zou hebben aangesproken (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd wat dan de

onmiddellijke gevolgen waren van dit incident, antwoordt u gewoon dat de relatie tussen u en uw

oom verslechterde, maar dat uw oom wel gewoon aan de slag bleef in de garage van uw vader. Ook uw

stiefmoeder en vader bleven gewoon samen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Bijgevolg is het des te

opmerkelijker dat uw stiefmoeder en uw oom zich vijf jaar later wel op dergelijke drastische

manier tegen u zouden keren door u te laten arresteren op (onterechte) verdenking van

homoseksuele activiteiten.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. De bewering dat zijn oom en stiefmoeder de

schijn aanvankelijk hoog hielden om hem in de val te lokken is louter hypothetisch en steunt niet op enig

objectief of concreet gegeven. Bovendien vindt deze bewering geheel geen steun in verzoekers

voormelde verklaringen. Voor het overige beperkt verzoeker zich tot een loutere herhaling en

bevestiging van zijn eerdere verklaringen. Hiermee kan hij geenszins volstaan om afbreuk te doen aan

de voormelde, dienaangaande gedane vaststellingen.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat verzoeker niet overtuigt inzake de rol

die zijn stiefmoeder speelt in zijn relaas. Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing met reden

aangegeven:

“Over een ander belangrijk aspect in uw asielrelaas – met name de beweerde rol van uw stiefmoeder –

bent u evenmin overtuigend. U haalt tijdens het gehoor immers aan dat uw stiefmoeder een

politieagente was en dat zij tevens aanwezig was tijdens uw beweerde arrestatie (zie gehoorverslag

CGVS, p.10-12). Aangezien u en uw vriend niet op heterdaad betrapt werden, en er in feite geen directe

aanleiding was voor jullie arrestatie, aangezien jullie gewoon aan het slapen waren, aldus uw

verklaringen, dicht u zoals gezegd de verantwoordelijkheid voor uw arrestatie toe aan uw stiefmoeder.

Haar functie als politieagente zou hierbij geen onbelangrijke rol hebben gespeeld. Echter, wanneer u

vragen gesteld worden over uw stiefmoeder en haar rol en functie binnen de Gambiaanse politie weet u

hoegenaamd niet te overtuigen. Wanneer u gevraagd wordt iets meer te vertellen over uw stiefmoeder

en haar rol binnen de politie, komt u niet verder dan te stellen dat ze voor de politie werkt en dat ze een

‘officer’ is (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd sinds wanneer ze bij de politie werkt, verklaart u

dat u haar altijd zo gekend heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Vervolgens gevraagd binnen welke

eenheid of binnen welk departement ze werkt, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). U weet evenmin waar ze werkt, niet op welke plaats, noch in welk politiekantoor (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd waar ze in het verleden heeft gewerkt, op welke plaatsen, moet

u alweer het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Tevens moet u het antwoord

schuldig blijven op de vraag welke functie of welke rang ze bekleedt (zie gehoorverslag CGVS, p.13).

Wanneer u er op gewezen wordt dat jullie toch samenwoonden, antwoordt u dat jullie relatie niet zo

goed was (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Maar zelfs op een eenvoudige vraag over haar werkplaats –

en of ze dan in Old Jeswang zelf werkte – kan u niet antwoorden (zie gehoorverslag CGVS, p.13).

Evenmin kent u enige collega’s van uw stiefmoeder (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U komt

met andere woorden niet verder dan de loutere verklaring dat uw stiefmoeder bij de politie werkte.

Verder kan u geen enkel detail geven over haar vermeende rol binnen de Gambiaanse politie, wat

hoegenaamd niet overtuigend overkomt, aangezien de functie van uw stiefmoeder toch geen

onbelangrijke rol zou hebben gespeeld bij uw vermeende arrestatie en de tegen u onterecht geuite

beschuldigingen. Ook wat dit niet onbelangrijk aspect van uw asielrelaas betreft, weet u bijgevolg

niet te overtuigen.”

Ook deze motieven kan verzoeker niet weerleggen. Waar hij poneert dat de rol van zijn stiefmoeder

binnen de politie niet relevant zou zijn, dient immers te worden vastgesteld dat deze volgens verzoeker

eigen gezegden weldegelijk relevant is. Hij gaf blijkens het voorgaande zelf aan dat zijn stiefmoeder een

functie vervulde bij de politie, aanwezig was bij zijn arrestatie en hiervoor verantwoordelijk was. Haar

functie als politieagente zou aldus een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld. Desalniettemin bleek

verzoeker blijkens het voorgaande nagenoeg niets over haar functie te kunnen vertellen.
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Dat hun relatie niet zo goed was, kan dit niet verklaren aangezien zij blijkens verzoekers voormelde

verklaringen en het niet-betwiste feitenrelaas samenwoonden, hun relatie bovendien slechts de laatste

jaren zou zijn verzuurd en de voormelde vaststellingen betrekking hebben op eenvoudige en

elementaire vragen inzake de functie van zijn stiefmoeder.

Verzoeker voert verder geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de bestreden beslissing

waar gemotiveerd wordt:

“Voorts weet u evenmin te overtuigen over uw beweerde gevangenisperiode, meer bepaald over

uw beweerde vrijlating, en over Mbilip, de man die u hierbij geholpen zou hebben. U verklaart

tijdens het gehoor meermaals dat Mbilip, die de financiële belangen van uw vader behartigde, u dikwijls

kwam bezoeken in de gevangenis van Old Jeswang (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U had hem

ontmoet na het overlijden van uw vader, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor, tijdens of na de

begrafenis. Deze Mbilip zou onder meer een advocaat voor u geregeld hebben, aldus uw verklaringen

(zie gehoorverslag CGVS, p.14). Gevraagd naar de naam van de advocaat, moet u echter het antwoord

schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U weet enkel te vertellen dat deze advocaat gezegd

zou hebben dat er geen hoop voor u was – wat enigszins vreemd is aangezien de beschuldiging tegen

uw persoon onterecht was – en dat u het land moest verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15). U

verklaart dat het uiteindelijk Mbilip was die u vrij zou hebben gekregen door ‘iets’ met een bewaker te

regelen. Gevraagd of Mbilip u vertelde hoe hij erin geslaagd was u vrij te krijgen, antwoordt u van niet

(zie gehoorverslag CGVS, p.15). U komt niet verder dan te stellen dat een bewaker u kwam halen en

u naar buiten leidde (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd wie die bewaker was, antwoordt u dat u

het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U voegt er enkel aan toe dat u ‘denkt’ dat Mbilip iets met

de bewaker zou geregeld hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Ook hier is het vreemd dat u niet

meer kan vertellen over de manier waarop Mbilip u vrij zou hebben gekregen aangezien u na uw

vrijlating Mbilip nog ontmoet zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Ook uw kennis over deze

Mbilip is overigens weinig overtuigend te noemen. Gevraagd naar de volledige naam van deze man,

verklaart u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Ook wanneer u gevraagd wordt naar zijn

woonplaats, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Na uw beweerde

vrijlating, geeft u verder aan geen idee te hebben naar waar u gebracht werd (zie gehoorverslag CGVS,

p.16). U komt niet verder dan te stellen dat u naar een compound werd gebracht en dat u de volgende

dag naar de luchthaven werd gebracht (zie gehoorverslag CGVS, p.16).

(…)

Tot slot geeft u ook aan dat uw zaak voor de rechtbank zou verschijnen op 19 februari 2016 (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Ook nu weer moet u het antwoord schuldig blijven op de vraag voor welke

rechtbank u zou moeten verschijnen (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd op welke wijze u

vernam dat u voor de rechtbank moest verschijnen op voormelde datum, antwoordt u dat Mbilip u het

vertelde (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd hoe hij hiervan op de hoogte was, antwoordt u dat u

het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.16).”

Redelijkerwijze kon namelijk worden verwacht dat verzoeker zich bij Mbilip zou hebben geïnformeerd

omtrent de voormelde gegevens wanneer hij deze persoon ontmoette na zijn vrijlating. Eveneens was

het geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker zou kunnen aangeven waar hij naartoe werd

gebracht na zijn vrijlating.

Verzoeker bleek bij het CGVS daarenboven geheel niet op de hoogte van de vigerende wetgeving

inzake de feiten waarvan hij zou zijn beschuldigd en van de eventuele straffen die hij bij een terugkeer

riskeerde. In dit kader wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Voorts blijkt u evenmin goed op de hoogte te zijn over de mogelijke gevolgen van een eventuele

vervolging en veroordeling door de Gambiaanse rechterlijke instanties in het kader van de tegen u

onterecht geuite beschuldigingen (van homoseksuele activiteiten). Gevraagd welke straf u zou riskeren

in geval van een mogelijke veroordeling – waarvoor u toch vreesde aangezien u besloot het land te

verlaten – antwoordt u dat u de dood riskeert, of een levenslange gevangenisstraf (zie gehoorverslag

CGVS, p.17). U voegt eraan toe dat u het nieuws niet volgt en dat u eigenlijk niet op de hoogte bent van

mogelijke straffen (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Van iemand die beweert zijn land ontvlucht te zijn

omdat hij vreest (onterecht) veroordeeld te worden door de autoriteiten in zijn land en een advocaat ter

beschikking gesteld kreeg, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat deze persoon weet welke

straffen hij mogelijks riskeerde in zijn land van herkomst indien het tot een veroordeling zou zijn

gekomen.”

Verzoeker laat deze vaststellingen volledig ongemoeid. Indien hij werkelijk werd beschuldigd van het

stellen van homoseksuele handelingen, hiervoor werd gearresteerd, uit detentie ontsnapte en zijn land

verliet, was het geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker omtrent het voormelde een meer

gedegen kennis zou vertonen bij het CGVS.
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Verzoeker laat de bestreden beslissing voorts volledig onverlet waar gesteld wordt:

“Wanneer u bovendien gevraagd wordt hoe het staat met uw zaak, en of u nog nieuws heeft vanuit

Gambia sinds u in België bent over uw rechtszaak, via uw nicht Fatoumata, met wie u nog contact heeft,

komt u niet verder dan te stellen dat u nog steeds gezocht wordt (zie gehoorverslag CGVS, p.16).

Tot slot weet u evenmin wat er met uw vriend gebeurd zou zijn, die samen met u gearresteerd zou zijn

in uw woning (zie gehoorverslag CGVS, p.9).”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven,

gezien zij door verzoeker niet worden weerlegd, onverminderd overeind. Zij klemmen nog des te meer

nu verzoeker, hoewel hij blijkens het gestelde in het verzoekschrift nog in contact staat met zijn nicht,

omtrent het voorgaande tot op heden geen bijkomende informatie verstrekt. Van een kandidaat-

vluchteling mag namelijk worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou

ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn

land van herkomst. Dat verzoeker naliet dit te doen getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn

voorgehouden problemen en situatie en doet verder afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van

zijn ingeroepen vrees voor vervolging.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers beweerde asielrelaas.

De in het administratief dossier opgenomen documenten (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in

de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De stukken die bij het verzoekschrift worden gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3) zijn

evenmin van die aard dat zij aan de voormelde vaststellingen afbreuk kunnen doen. Aan deze stukken

kan immers niet de minste bewijswaarde worden gehecht. Vooreerst kan worden opgemerkt dat deze

stukken nergens enige stempel of enige vorm van authenticatie bevatten aan de hand waarvan de

herkomst ervan kan worden nagegaan en in wezen kunnen zijn opgesteld om het even waar en

wanneer en door eenieder met een computer. Voorts worden deze documenten niet neergelegd in het

kader en ter ondersteuning van geloofwaardige verklaringen. Op zich kunnen deze documenten

geenszins volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen.

Documenten hebben immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf

vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te

herstellen.

Verzoekers verwijzing naar algemene informatie omtrent de situatie en behandeling van personen die in

zijn land beschuldigd worden van het stellen van homoseksuele handelingen is gelet op het voormelde

niet dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers

persoon. Zij kan niet volstaan om aan te tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd en vervolgd. Verzoeker dient dit in concreto aannemelijk

te maken en blijft hierin gebreke.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan zijn asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande, toont hij

niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend zestien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


